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    VERKSAMHETSPLAN 2016    

    Sundsvalls Brukshundklubb 

 
Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för 
verksamhetsåret 2015. 
 
Verksamhetsplanen består av följande delar: 
 

 Programförklaring 
 Målbild  
 Verksamhetsplan  
 Budget  
 Sektorernas verksamhetsplaner 
 Kommittéernas verksamhetsplaner 

 

Programförklaring 
 
Vi vill verka för att Sundsvalls Brukshundklubb ska vara en klubb för alla aktiva hundägare  
och en klubb som genom samverkan arbetar mot gemensamma mål  
 

Målbild 2016 
 

Långsiktiga mål: 

 positiv gemenskap 

 brett engagemang för att utveckla klubben 

 framgångsrika tävlingsekipage 

 bra renommé bland hundägare 

 väl fungerande egen anläggning 

 väl fungerande administration och en ekonomi i balans 

 

Kortsiktiga mål: 

 öka aktiviteten på klubben 

 öka antalet aktiva medlemmar 

 hålla lika många kurser som föregående år (2015), eller fler, och med god kvalitet 

 verka för fler ekipage på alla nivåer och i olika tävlingsformer  

 fullfölja upprustningen av klubbhus och planer 
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 vidmakthålla ett positivt rörelseresultat 

Aktiviteter 2016 

 
Bra renommé bland hundägare … 
 
För att förstärka klubbens renommé bland aktiva hundägare vill vi: 
 

 med hög kvalitet erbjuda rätt träning och utbildning till alla som efterfrågar  

 fortsätta utbilda och vidareutbilda instruktörer. Utbilda lärare i hundtjänst 

 värna om att ge nya medlemmar ett positivt mottagande och ett bra bemötande 

 fortsätta utveckla kommunikationen med klubbens medlemmar 

 öka våra externa kontakter med ungdomar, företag och media 
 
 
Framgångsrika tävlingsekipage … 
 
För att få fram fler framgångsrika tävlingsekipage vill vi: 
 

 verka för att ge medlemmarna goda förutsättningar för att komma till tävlingsstart 

 göra gemensamma eller individuella utbildningsinsatser 

 engagera bra föreläsare och instruktörer 

 uppmärksamma ekipage som genomfört framgångsrika tävlingar 
 
 
Väl fungerande administration och en ekonomi i balans … 
 
För att ha en väl fungerande administration och en ekonomi i balans vill vi: 
 

 även fortsättningsvis ha en medlemsansvarig person kopplad till styrelsen 

 ha en fungerande kursverksamhet 

 att rörelseresultatet för året ska vara positivt 

 förtydliga administrativa rutiner 
 
 
Egen anläggning av god klass … 
 
För en fortsatt bra utveckling av anläggningen i Gudmundsbyn vill vi: 
 

 skapa en underhållsplan för fastigheten 

 göra ytterligare förbättringar av träningsplanerna 

 komplettera belysningen på planer och vid klubbhuset 

 fortsätta måla huvudbyggnaden 
 
 

 
 
Brett engagemang för att utveckla klubben … 
 
För att få ett brett engagemang för att utveckla klubben vill vi: 

 att varje sektor/kommitté presenterar offensiva verksamhetsplaner 
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 ta tillvara på idéer och förslag från medlemmarna och medlemsmötena 

 erbjuda intressanta aktiviteter som fångar upp många medlemmar 
 
Positiv gemenskap … 
 
För att få en positiv gemenskap i klubben vill vi: 
 

 genomföra våra arrangemang med bred uppslutning, över sektorgränserna 

 medverka till att fler medlemmar engagerar sig som funktionärer i klubben 

 genomföra fler gemensamma arrangemang som temakvällar, klubbens dag, städdag, 
träningsläger och klubbfester  

 fira klubbens 70-årsjubileum genom bl a en gemensam fest 

 att medlemsinformationen upplevs snabb och bra  

 genomföra sektor- och kommittémöten 
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Verksamhetsplaner 2016 sektorer och kommittéer 

Agility  
Våren  Nybörjar kurs agility 10 deltagare. Kursen är full. Startar så fort plan och snön är borta  
 Fortsättnings kurs -8 deltagare. En helgkurs  lör-sön 

Instruktörer Annelie Morén och Ellinor Edström 
 
Sommaren  Vecko träning i sommar  med början Juni-augusti ut 

3  Träningstävlinar i sommaren juni, juli, augusti  
Håller på kollar upp pris, kostnad ta upp instruktör.                

            - Ev ta in extern instruktör - kurs i kontaktfält/olika tekniker. 
              Helg kurs. Antal deltagare beror på kostnaderna.  
 
Hösten Nybörjar kurs agility 8-10 deltagare  
  Instruktörer Annelie Morén och Ellinor Edström  
  Ev km en söndag i september-oktober 
 
Vinter -Vinterträning ridhus ev Laggarberg i år igen 

Hundägarutbildningssektorn (HUS)  
 

Dragsektorn, Verksamhetsplan 2016  
 

 

Vintersäsongen  
  

Träningstävlingen Dragronden  

  

13 januari    Plats: Elljusspåret bakom E.On Arena i Timrå  

Anmälan: 18.30  

Första start: 18.45  

  

25 januari    

10 februari    

24 februari    

9 mars    

23 mars    

  

Skidträning med hund   

20 januari  Plats: Södra Berget  

Samling: 19.45 (utan hund)  

Start: 20.00  
3 februari  

17 februari  
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2 mars  

14 mars  

  

 Sektorn arrangerar draghundstävling från Ljustorp till Bergeforsens IP 160227 samt sprinttävling 
160228 på Bergeforsens IP.  

 

 Vindelälvsdraget, den uppskattade draghundsstafetten som varar under fyra dagar, körs som 
vanligt v 11. Starten går i Ammarnäs och målgången är i Vännäs by. Sundsvall räknar med att skicka 
iväg 2 lag.  

  

 Västernorrlands cupen arrangeras 160116 i Ljustorp. 
 

 Säsongsavslutning och Klubbmästerskap kommer att ordnas i slutet av säsongen.  
 

 Barmarkssäsongen  

  Klubben arrangerar BARMARKS SM 8-9 oktober på Bergeforsens IP.   

  

 Under denna säsong sker ingen schemalagd träning, däremot uppmuntras medlemmarna att hålla 
utkik på hemsidan och Facebook där information om gemensamma träningar mm läggs ut löpande.  
  

 Enklare form av barmarkstävlingar, typ ”Dragrond” planeras att genomföras under hösten när 
temperaturen blir lite svalare.  
  

 Kick Off planeras till början av hösten. Där ser vi över vår aktivitetsplan och gör en 
ansvarsfördelning.  
  

 Deltagande på Svenska Draghundssportförbundets Årsstämma.  

   

Dragsektorn   

Katarina Stenvall, Tina Stenholm, Mikael Nylén & Angelica Saur  

 

BOL – Bruks- och lydnadssektorn 

Rallylydnad 

Utställningssektorn 
Bevakningshundsektorn 
Bevakningssektorn planerar följande aktiviteter år 2016 
 

 Samkväm med hundförarna 

 Gemensamma träningar med 15:e bataljons hundförare 

 En informationskväll 

 Rekryteringar 
 
Sektorn skall uppmuntra klubbens medlemmar till vidareutbildning och deltagande i kurser, tävlingar, 
prov och övningar. 
 


